
 

DV/932-1//2017. ikt.sz. 
 

JEGYZ KÖNYV 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. január 25-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza  
4-es számú helyiségében. 
 
Jelen vannak:   Kovács Attila Tamás  elnök 

 Janovics Ottilia  elnökhelyettes 
    
 

Tanácskozási joggal jelen van:   Czene Boglárka        jegyző 
 
 
Meghívottak:   Szarka Andrea   aljegyző 

Faragóné Barz Krisztina  gazdálkodási irodavezető 
Szűcs Mariann   főkönyvelő  
Dékányné Szalai Katalin  nemzetiségi ügyek koordinátora        

 
 
Jegyz könyvvezet :  Fülemenné Nagy Katalin  ügykezelő  
   
 
Kovács Attila Tamás elnök – köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
A DRNÖ elnöke javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, 
ismerteti azokat: 
 

1. Dévaványa Város Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata. 
El adó:  Czene Boglárka jegyző 

 
2. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

módosítása.  
El adó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 
 

3. Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása 
és véleményezése. 
El adó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
4. Együttműködési megállapodások megkötéséről döntéshozatal. 

El adó:  Kovács Attila Tamás DRNÖ elnök 
 
5. Bejelentések 

 
        
Az elnök kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló 
napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendi pontot. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
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A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
1/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 
január 25-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Dévaványa Város Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata. 
El adó:  Czene Boglárka jegyző 

 
2. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

módosítása.  
El adó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 
 

3. Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása 
és véleményezése. 
El adó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 
4. Együttműködési megállapodások megkötéséről döntéshozatal. 

El adó:  Kovács Attila Tamás DRNÖ elnök 
 
5. Bejelentések 

 
 

Kovács Attila Tamás elnök – elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testületnek a képviselők közül 
jegyzőkönyv hitelesítőt kell kijelölni, aki az elnökkel együtt a jegyzőkönyvet aláírja. 
Janovics Ottilia elnökhelyettest javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak 
eleget tud tenni.  
Megkérdezi Janovics Ottilia elnökhelyettest, hogy elfogadja-e a megbízatást? 
Janovics Ottilia elnökhelyettes – megköszöni a bizalmat és elfogadja a megbízatást. 
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért 
Janovics Ottilia elnökhelyettes megbízásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
2/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Janovics 
Ottilia elnökhelyettest a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli 
ki. 
 
Felel s:  - 
Határid : - 
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1.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványa Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatával kapcsolatos. 
Megadja a szót Czene Boglárka jegyző részére.  
Czene Boglárka jegyző – köszönti az ülésen megjelenteket. 
A jegyző elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) 
bekezdése értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival 
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátásáról a nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi 
önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. 
Az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi 
önkormányzattal kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, 
amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat 
önkormányzati hivatali feladatait ellátja. 
A nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1)  A települési 
önkormányzat hivatala, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat 
székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, a helyi 
nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi 
feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok 
ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási 
feladatok   az előterjesztésben felsorolásra kerültek.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat 
harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot. A települési 
önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi 
nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a 
feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 
31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon 
belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a 
megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül. 
A jegyző elmondja, hogy 2016. évben a felülvizsgálat megtörtént és Dévaványa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az 20/2016.(I.28.) Dv. Kt. határozatával, a Dévaványai 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 3/2016.(I.14.) DRNÖ határozatával hagyta jóvá az 
Együttműködési megállapodást Dévaványa Város Önkormányzata és a Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat között a helyiséghasználatra, a működési, a személyi és a 
tárgyi feltételek biztosítására, valamint a működéssel kapcsolatos végrehajtási, 
gazdálkodási feladatok ellátására. 
A megállapodás jelenlegi módosítására a jogszabályi környezet változása miatt nincs 
szükség. Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 
Köszöni a figyelmet.  
Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni Czene Boglárka jegyzőnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, - amelyet felolvas a jelenlévők számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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HATÁROZAT 
3/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a nemzetiségiek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a Dévaványa Város Önkormányzata és 
a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a helyiséghasználatra, a 
működési, a személyi és a tárgyi feltételek biztosítására, valamint a működéssel 
kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok ellátására szóló Együttműködési 
megállapodást felülvizsgálta és határozat melléklete szerinti formában jóváhagyja. 
 
Felel s: Czene Boglárka jegyz  
Határid : 2017. január 31. 
Melléklet:  1 db Együttműködési megállapodás 

 
 
 
2.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a második napirendi pontra, amely a Dévaványai 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításával kapcsolatos. 
Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  
Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre szóló 
költségvetését a 11/2016.(II.15.) DRNÖ Kt. számú határozatával fogadta el 781.686,- Ft 
bevétellel és kiadással egyezően. A Képviselő-testület a 24/2016.(V.30.) DRNÖ Kt. számú 
határozatával fogadta el a költségvetés módosítását, amellyel a bevételi és a kiadási 
főösszeg 10.430.349,- Ft-ra változott. 
Jelen előterjesztésemben az Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítására második 
alkalommal kerül sor, melyben 1.789.361,- Ft módosítási javaslatot terjeszt elő a 
főkönyvelő. A módosítással a költségvetés fő összege bevétellel és kiadással egyezően 
12.219.710,- Ft. 
A főkönyvelő elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják:  
Bevételek:  
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 2016. évben második alkalommal 
nyílt lehetősége a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra. A program 2016.12.01. 
napjától 2017. február 28. napjáig tart, melynek keretében 10 fő foglalkoztatása biztosított. 
A Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás 100 %-os. Az egyéb működési célú 
támogatások bevétele ÁHT-on belülről soron összesen 1.783.342,- Ft kerül kimutatásra, 
melynek keretében a 2 havi bérelőleg és dologi kiadással kapcsolatos előleg jelenik meg.  
E sor összege tartalmazza a 2016.03.02 - 2016.11.30-ig tartó közfoglalkoztatással 
kapcsolatos elszámolás végösszegét, ahol a hatósági szerződéshez viszonyítva kevesebb 
összegű támogatást igényelhettek és kaptak (dologi kiadás, betegszabadság, táppénz, 
fizetés nélküli szabadságok, valamint ezáltal járulék csökkenése miatt). 
Továbbá szintén ezen a soron látható a Nemzetiségi Önkormányzattól kapott támogatás a 
Drogprevenciós napra, melynek összege 20.000,- Ft. 
A kamatbevétel sora 4.733,- Ft összeggel módosul, az egyéb működés bevételek sor pedig 
1.286,- Ft összeggel, így a működési bevételek sor 6.019,- Ft-ra módosul. 
A Működési bevételek összesen sora 1.789.361,- Ft összeggel változik, így a módosított 
előirányzat összege 12.184.041,- Ft. 
Tehát a bevételek mindösszesen sor módosított előirányzata 12.219.710,- Ft. 
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Kiadások:   
A személyi juttatások összesen soron a módosítás összege 1.367.318,- Ft, a munkaadókat 
terhelő járulékok soron pedig 175.720,- Ft. Ezen sorok összegei részben a bevételeknél 
már említett közfoglalkoztatás miatt, részben pedig a választott tisztségviselők 
juttatásainak összege miatt kerültek módosításra. A dologi kiadások soron 188.018,- Ft a 
módosítás, mely szintén a közfoglalkoztatás miatt történt. A beruházások soron 58.305,- Ft 
módosítás került feltüntetésre a működési költségvetési támogatásból vásárolt eszközök 
miatt. 
A módosított előirányzat személyi juttatások összesen során 8.967.318,- Ft, a munkaadókat 
terhelő járulékok soron 1.275.720,- Ft, a dologi kiadások soron 1.349.367,- Ft, a működési 
célú kiadások összesen során 11.592.405,- Ft, a beruházások soron 627.305,- Ft került 
feltüntetésre. 
 A kiadások mindösszesen sor módosított előirányzata 12.219.710,- Ft. 
A bevételeknél már említett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében az érintett 
létszám 10 fő, az átlagos statisztikai létszám 10 fő. 
A főkönyvelő röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 
A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.  
Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, - amelyet felolvas a jelenlévők számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képvisel  testületének 

4/2017.(I. 2ő.) DRNÖ Kt. határozata 
az önkormányzat 2016. évi költségvetésér l szóló   11/2016. (II.15.) határozatának 

módosításáról 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §-a és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése alapján a 2016. évi pénzügyi tervének 
módosításáról (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 

 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi 
és kiadási el irányzatait a következ képpen módosítja: 
 
 

1. A 2016. január 1. és december 31. napja között kapott támogatásértékű bevételek 
előirányzatának növelése, működési célú kiadások előirányzatának növelése az 
alaphatározat 1. pontjában megállapított  

2.  
kiadási f összegét 1.789.361,-  Ft-tal 
bevételi f összegét 1.789.361,-  Ft-tal 

növeli. 
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A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi 
módosított kiadási f összegét    12.219.710,- Ft-ban 
módosított bevételi f összegét  12.219.710,- Ft-ban 

 

állapítja meg.  
 
2. A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti 

bemutatását az 1. melléklet tartalmazza. 
3. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti 

bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. 
4. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a személyi 

juttatások sorát megemeli 1.367.318,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok sorát 
175.720,- Ft-tal, a dologi kiadások sort 188.018,- Ft-tal valamint a beruházások sorát 
58.305,- Ft-tal. 

5. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül a 
működési célú támogatások ÁHT-on belülről bevételi előirányzatát 1.783.342,- Ft-tal 
megemeli, a működési bevételek előirányzatát megemeli 6.019,- Ft-tal. 

 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 
 
 
 

1.  melléklet 

         Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4/2017.(I.25.)  DRNÖ Kt. határozata 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi bevétele 

adatok: forintban 

Intézmények 

B e v é t e l e k  j o g c í m e n k é n t 

Mindösszesen Müködési célú 
támogatások ÁHT-on 

belülről 

Közhatalmi 
bevételek 

Müködési 
bevételek 

Müködési célú 
átvett 

pénzeszköz 
ÁHT-on 
kívülről 

Felhalmozási 
bevételek 

Maradvány 
igénybevétele 

  
Dévaványai 

Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 
 

12 178 022 
 

12 178 022 
  

35 669 12 219 710 
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Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi kiadása 

adatok: forintban 

             

Intézmé-
nyek 

K i a d á s o k  j o g c í m e n k é n t 

Létszám Személyi 
juttatás 

Munkadó-
kat terhelő 
járulékok 

Dologi 
kiadás 

Egyéb 
kiadások 

Ellátottak 
juttatásai 

Egyéb 
működési 

célú 
kiadások 

Működési 
kiadás 

összesen 

Beruházás 
és felújítás 

Kölcsönök 
hitelek 

Mind-
összesen 

    
Dévavá-

nyai 
Roma 

Nemze- 
tiségi 

Önkor- 
mányzat 

8967318 1275720 1349367 
   11592405 627305 

 12219710 10 
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3.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a következő napirendi pontra, amely Dévaványa Város 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása és véleményezése. 
Elmondja, hogy az előterjesztést Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető készítette. 
Az elnök megadja a szót részére.  
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy az előzetes költségvetést a Képviselő-testület a 2016. novemberi ülésen 
tárgyalta. Az azóta eltelt időszakban a Költségvetés Egyeztető Munkacsoport kétszer ült 
össze, melynek eredményeként a költségvetés kiadási főösszege csökkent annak ellenére, 
hogy jogos kiadásigény is felmerült. 
A jelen előterjesztésbe beépítésre kerültek mindazon a 2017. évet érintő tételek, amelyek az 
előzetes költségvetés elkészítése óta a tudomásunkra jutott. 
Az előzetes költségvetés tárgyalásakor a költségvetés bevételi főösszege tervezet szintjén 
1.105.619.000,- Ft, a kiadási oldal 1.488.950.000,- Ft volt. A költségvetés egyenlege mínusz 
383.331.000,- Ft, ebből a működési negatív egyenleg 21.978.000,- Ft, a fejlesztési pedig 
mínusz 361.353.000,- Ft volt. 
A költségvetés jelenlegi bemutatása ezekből a főbb számokból kiindulva történik. A 
módosításokat a Költségvetés Egyeztető Munkacsoport tárgyalta, azok kerültek átvezetésre a 
költségvetésben.  
A módosítások után a költségvetés bevételi főösszege 1.090.533.000,- Ft, a kiadási 
1.366.598.000,- Ft. Hiány nem tervezhető, ezért a 276.065.000,- Ft különbözet a várható 
maradványból kerül kiegyenlítésre. A forrás hiány a felhalmozások területén jelentkezik. 
A 2017. évi költségvetést 1.366.598.000,- Ft főösszeggel terjesztik a Képviselő-testület elé. 
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 
A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. 
Kovács Attila Tamás elnök – megköszöni Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási 
irodavezetőnek az elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, - amelyet felolvas a jelenlévők számára - 
kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
5/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag 
elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi 
költségvetéséről szóló tájékoztatót. 
 
Felel s:  - 
Határid : - 

 
 
(Dévaványa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztés a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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4.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér a negyedik napirendi pontra.  
Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési 
megállapodást kíván kötni a következő szervezetekkel:  

1. Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (5510 Dévaványa, 
Vörösmarty út 4-6.) 

2. Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete (5510 Dévaványa, Kossuth u. 11.) 
3. Dévaványai Általános Művelődési Központ (5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2.) 
4. Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (5624 Doboz, Kossuth tér 3.) 
5. Kötegyán Község Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5725 Kötegyán, 

Kossuth u. 33.) 
6. Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) 
7. Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) 
8. Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5540 Szarvas, Arató P. u. 1/1.) 
9. Körösnagyharsány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5539 

Körösnagyharsány, Kossuth tér 8.) 
10. Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (5720 Sarkad, Kossuth u. 27.) 
11. Gyula Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) 
12. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5600 

Békéscsaba, Szent István tér 8.) 
13. Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5900 Orosháza, Pacsirta u. 8.) 
14. Gyomaendrőd Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.) 
15. Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5801 Mezőkovácsháza, 

Árpád u. 176.) 
16. Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 

1.) 
Az Együttműködési megállapodások tervezete az előterjesztés mellékletét képezik. 
Kovács Attila Tamás elnök – megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki 
hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Ványai Ambrus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával a határozatban foglaltak szerint kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
6/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával (5510 
Dévaványa, Vörösmarty út 4-6.) Együttműködési Megállapodást köt 2017. január 1-
től – 2017. december 31-ig vonatkozó időszakra, a hátrányos helyzetű és a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai személyiségfejlesztésének 
eredményessége érdekében. 
  
Az Együttműködési megállapodás az alábbi területekre terjed ki:  Közös pályázatokon való részvétel. 
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 Rendezvények szervezése, lebonyolítása.  Rendezvényeken való részvétel.  Táncház.  Roma hagyományok ápolása.  Szabadidős programokon való részvétel.  Az iskola és a szülői ház kapcsolatának segítése. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Kovács Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 

 
 
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek Nagycsaládosok 
Dévaványai Egyesületével a határozatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
7/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületével (5510 Dévaványa, Kossuth u. 11.) 
Együttműködési Megállapodást köt 2017. január 1-től – 2017. december 31-ig 
vonatkozó időszakra. 
 
A megállapodás célja: 
Közös programok szervezése az egymást megismerés, megértés irányelvét szem előtt 
tartva, melyek hozzájárulnak a roma közösség szociális, mentális és kulturális 
fejlődéséhez, ezzel is erősítve a közösséghez való tartozásukat.  
Az együttműködés elősegíti a nemzetiségi kulturális örökségének megőrzését, a 
különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását.  
 
A megállapodás tárgya: 
A felek megállapodnak, hogy kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein 
(Roma nap, Családi nap, Gyermek nap, kézműves foglalkozások), ezeket saját 
köreikben népszerűsítik. Az Egyesület a Roma napon a Gyermek Játszóház 
lebonyolításával segíti a DRNÖ-t. A DRNÖ pedig a kézműves foglalkozás, a Családi 
nap lebonyolításában segíti az Egyesületet megosztva/bemutatva az Egyesület 
tagjaival/tagjainak hagyományaikat.  
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Kovács Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 
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Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Dévaványai Általános 
Művelődési Központtal a határozatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
8/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Dévaványai Általános Művelődési Központtal (5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2.) 
Együttműködési Megállapodást köt 2017. január 1-től – 2017. december 31-ig 
vonatkozó időszakra. 
 
A megállapodás célja: 
Közös programok szervezése az egymást megismerés, megértés irányelvét szem előtt 
tartva, melyek hozzájárulnak a roma közösség szociális, mentális és kulturális 
fejlődéséhez, ezzel is erősítve a közösséghez való tartozásukat.  
Az együttműködés elősegíti a nemzetiségi kulturális örökségének megőrzését, a 
különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását.  
 
A megállapodás tárgya: 
A felek megállapodnak, hogy kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein, a 
DÁMK által szervezett városi rendezvényeken (Roma nap, Családi nap, Gyermek 
nap, kézműves foglalkozások), ezeket saját köreikben népszerűsítik. A konkrét 
feladatok előtt írásban jelölik ki a felekre vonatkozó, vállalt feladatokat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Kovács Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 

 
 
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Dobozi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
9/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal (5624 Doboz, Kossuth tér 3.) 
Együttműködési Megállapodást köt 2017. január 1-től – 2017. december 31-ig 
vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed ki:  Érdekvédelem, érdekképviselet,  Kulturális, sport tevékenység, 
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 Oktatás, képzés,  Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések,  Pályázati információk, közös pályázatírás,  Foglalkoztatás,  Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 
és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Kovács Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 

 
 
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Kötegyán Község 
Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, 
az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
10/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Kötegyán Község Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (5725 
Kötegyán, Kossuth u. 33.) Együttműködési Megállapodást köt 2017. január 1-től – 
2017. december 31-ig vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed ki:  Érdekvédelem, érdekképviselet,  Kulturális, sport tevékenység,  Oktatás, képzés,  Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések,  Pályázati információk, közös pályázatírás,  Foglalkoztatás,  Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Kovács Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 

 
 
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Békés Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal a határozatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
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A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
11/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (5600 Békéscsaba, Árpád sor 
18.) Együttműködési Megállapodást köt 2017. január 1-től – 2017. december 31-ig 
vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed ki:  Érdekvédelem, érdekképviselet,  Kulturális, sport tevékenység,  Oktatás, képzés,  Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések,  Pályázati információk, közös pályázatírás,  Foglalkoztatás,  Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Kovács Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 

 
 
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Budavári Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
12/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) 
Együttműködési Megállapodást köt 2017. január 1-től – 2017. december 31-ig 
vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed ki:  Érdekvédelem, érdekképviselet,  Kulturális, sport tevékenység,  Oktatás, képzés,  Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések,  Pályázati információk, közös pályázatírás,  Foglalkoztatás,  Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 
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A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Kovács Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 

 
 
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek Szarvas Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
13/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (5540 Szarvas, Arató P. u. 
1/1.) Együttműködési Megállapodást köt 2017. január 1-től – 2017. december 31-ig 
vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed ki:  Érdekvédelem, érdekképviselet,  Kulturális, sport tevékenység,  Oktatás, képzés,  Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések,  Pályázati információk, közös pályázatírás,  Foglalkoztatás,  Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Kovács Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 

 
 
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek Körösnagyharsány Község 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
14/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Körösnagyharsány Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (5539 
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Körösnagyharsány, Kossuth tér 8.) Együttműködési Megállapodást köt 2017. január 
1-től – 2017. december 31-ig vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed ki:  Érdekvédelem, érdekképviselet,  Kulturális, sport tevékenység,  Oktatás, képzés,  Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések,  Pályázati információk, közös pályázatírás,  Foglalkoztatás,  Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Kovács Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 

 
 
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Sarkadi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
15/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (5720 Sarkad, Kossuth u. 27.) 
Együttműködési Megállapodást köt 2017. január 1-től – 2017. december 31-ig 
vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed ki:  Érdekvédelem, érdekképviselet,  Kulturális, sport tevékenység,  Oktatás, képzés,  Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések,  Pályázati információk, közös pályázatírás,  Foglalkoztatás,  Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 
 
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kovács 
Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 
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Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Gyula Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal a határozatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
16/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Gyula Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) 
Együttműködési Megállapodást köt 2017. január 1-től – 2017. december 31-ig 
vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed ki:  Érdekvédelem, érdekképviselet,  Kulturális, sport tevékenység,  Oktatás, képzés,  Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések,  Pályázati információk, közös pályázatírás,  Foglalkoztatás,  Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Kovács Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 

 
 
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a határozatban foglaltak szerint kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
17/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (5600 
Békéscsaba, Szent István tér 8.) Együttműködési Megállapodást köt 2017. január 1-
től – 2017. december 31-ig vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed ki:  Érdekvédelem, érdekképviselet,  Kulturális, sport tevékenység,  Oktatás, képzés,  Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések,  Pályázati információk, közös pályázatírás, 
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 Foglalkoztatás,  Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 
és az adott település fejlesztését szolgálja. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Kovács Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 

 
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek Orosháza Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal a határozatban foglaltak szerint kéri, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

HATÁROZAT 
18/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (5900 Orosháza, Pacsirta u. 
8.) Együttműködési Megállapodást köt 2017. január 1-től – 2017. december 31-ig 
vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed ki:  Érdekvédelem, érdekképviselet,  Kulturális, sport tevékenység,  Oktatás, képzés,  Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések,  Pályázati információk, közös pályázatírás,  Foglalkoztatás,  Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Kovács Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 

 
 
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Gyomaendrőd Roma 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal a határozatban foglaltak szerint kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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HATÁROZAT 
19/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Gyomaendrőd Roma Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal (5502 Gyomaendrőd, 
Fő út 80.) Együttműködési Megállapodást köt 2017. január 1-től – 2017. december 
31-ig vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed ki: 
  Érdekvédelem, érdekképviselet,  Kulturális, sport tevékenység,  Oktatás, képzés,  Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések,  Pályázati információk, közös pályázatírás,  Foglalkoztatás,  Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Kovács Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 

 
 
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek Mezőkovácsháza Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

HATÁROZAT 
20/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (5801 
Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.) Együttműködési Megállapodást köt 2017. január  
1-től – 2017. december 31-ig vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed ki:  Érdekvédelem, érdekképviselet,  Kulturális, sport tevékenység,  Oktatás, képzés,  Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések,  Pályázati információk, közös pályázatírás,  Foglalkoztatás,  Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 
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A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Kovács Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 

 
 
Kovács Attila Tamás elnök – szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodást kössenek a Füzesgyarmati Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal a határozati javaslatban foglaltak szerint kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

HATÁROZAT 
21/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (5525 Füzesgyarmat, 
Szabadság tér 1.) Együttműködési Megállapodást köt 2017. január 1-től – 2017. 
december 31-ig vonatkozó időszakra, amely a főbb területekre terjed ki:  Érdekvédelem, érdekképviselet,  Kulturális, sport tevékenység,  Oktatás, képzés,  Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések,  Pályázati információk, közös pályázatírás,  Foglalkoztatás,  Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét 

és az adott település fejlesztését szolgálja. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Kovács Attila Tamás elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírásával.  
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 
 

 
 
5.  Napirendi pont  
 
Kovács Attila Tamás elnök – rátér az ötödik napirendi pontra, amely a bejelentéseket 
tartalmazza.  
Az elnök elmondja, hogy az idei évben roma nyelvű foglalkozás megvalósítását tervezik, 
amelyen ingyenesen vehetnek részt az érdeklődők. A foglalkozásra heti két alkalommal kerül 
sor. Ezen célra 10.000,- Ft-ot kívánnak elkülöníteni majd a 2017. évi költségvetésükben. Az 
elkülönített összeget irodaszerek vásárlására kívánják felhasználni.   
Az elnök megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
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Aki egyetért azzal, hogy 2017. évben roma nyelvű foglalkozást tartsanak, heti két 
alkalommal, amelyen ingyenesen vehetnek részt az érdeklődők, továbbá azzal, hogy 10.000,- 
Ft-ot különítsenek el majd a 2017. évi költségvetésükben, amely összeget irodaszerek 
vásárlására használnak fel kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

HATÁROZAT 
22/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
2017. évben roma nyelvű foglalkozást tart, heti két alkalommal, amelyen ingyenesen 
vehetnek részt az érdeklődők.  
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá úgy 
dönt, hogy 10.000,- Ft-ot különít el majd a 2017. évi költségvetésükben irodaszerek 
vásárlására, amelyeket a foglalkozásokon használnak.   
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  döntést követ en 
 
 

 
Kovács Attila Tamás elnök – tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az elmúlt év 
decemberében az elnök és az elnökhelyettes részére vásároltak egy-egy mobiltelefont 
összesen 59.800,- Ft értékben a 2016. évi működési költségvetési támogatás terhére 
kapcsolattartás céljából Dévaványa Város Önkormányzatával, a dévaványai civil 
szervezetekkel, valamint települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal. 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadják el.  
Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  
Aki elfogadja a tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 
 

HATÁROZAT 
23/2017.(I.25.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
Kovács Attila Tamás elnök tájékoztatóját arra vonatkozóan, hogy az elmúlt év 
decemberében az elnök és az elnökhelyettes részére vásároltak egy-egy mobiltelefont 
összesen 59.800,- Ft értékben a 2016. évi működési költségvetési támogatás terhére.  

 
Felel s:  Kovács Attila Tamás elnök  
Határid :  azonnal 
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Kovács Attila Tamás elnök – megkérdezi a jelenlévőket, van-e még valakinek bejelentése, 
hozzászólása? 
Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 930 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 

 
 

Kovács Attila Tamás 
           elnök 
Jegyz könyv hitelesít : 
   
 
 
 
 
  Janovics Ottilia  
  elnökhelyettes  
 
 

 
 


